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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Objek dan Lokasi Penelitian 

3. 1. 1. Objek Penelitian 

Husein Umar (dalam Sinollah,2014) menerangkan “Objek 

penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi 

obyek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa 

juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.”  

Objek yang akan digunakan untuk studi kasus identifikasi 

karakteristik wirausaha ini merupakan PT. Sinar Dunia. Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Sinar Dunia merupakan 

perusahaan produsen buku dan kertas. Perusahaan yang dipimpin 

oleh Bapak Tony Damitrias ini telah begitu dikenal luas oleh 

masyarakat Indonesia sebagai salah satu produsen buku tulis 

terbaik di Indonesia. 

Sejak berdiri pada tahun 2004, PT. Sinar Dunia telah 

memproduksi berbagai macam jenis buku dan kertas seperti buku 

tulis soft cover, buku tulis hard cover, buku kwitansi, buku gambar, 

buku nota, buku blocknote, kertas folio, serta kertas HVS sampai 

saat ini. 
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Keberhasilan PT. Sinar Dunia ini tidak terlepas dari tangan 

dingin yang dimiliki Bapak Tony Damitrias, selaku pimpinan, yang 

berada di balik jalannya operasional perusahaan dari waktu ke 

waktu 

3. 1. 2. Lokasi Penelitian 

Lokasi objek yang akan dilakukan proses penelitian 

berada di Kawasan Jln. Industri Timur Raya No. 33, Semarang, 

Jawa Tengah.  

3. 2. Populasi dan Sampel 

3. 2. 1. Populasi 

Tika (2005) mengatakan bahwa populasi adalah Individu 

atau objek yang banyak nya terbatas atau tidak terbatas. Sedikit 

berbeda dengan definisi yang diungkap oleh Tika, Nawawi (1993) 

menyebutkan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif 

maupun kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan objek yang lengkap.Sehingga dari beberapa definisi 

mengenai populasi, dapat dinyatakan bahwa populasi merupakan 

keseluruhan objek penelitian, baik dalam bentuk data maupun 

orangnya, yang mencakup seluruh karakteristik dari objek 

penelitian. 

PT. Sinar Dunia, yang merupakan objek pada penelitian 

ini, memiliki 150 orang karyawan tetap dan 350 orang karyawan 

outsourcing. Karena pada penelitian ini yang diteliti adalah 
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karakteristik kepemimpinan yang dimiliki oleh Bapak Tony 

Damitrias selaku direksi, maka yang dijadikan populasi adalah 

individu-individu yang berada di bawah kepemimpinan Bapak 

Tony sendiri. 

3. 2. 2. Sampel 

Populasi yang ada di PT. Sinar Dunia yaitu adalah 

karyawan-karyawan yang bekerja di bawah kepemimpinan Bapak 

Tony Damitrias. Karyawan tersebut berjumlah 500 orang, terdiri 

dari 150 orang karyawan tetap dan 350 orang karyawan 

outsourcing. Dengan total populasi karyawan yang berjumlah 500 

orang, kemudian diambil beberapa orang untuk dijadikan sampel 

penelitian. Tika (2005) menyatakan bahwa sampel merupakan 

sebagian dari objek yang dapat mewakili suatu populasi. Serupa 

dengan Sugiyono (2008), beliau memberikan pengertian bahwa 

sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. 

Teknik Sampling yang akan digunaka yakni Teknik 

Sampling Purposive yakni teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008) dalam penelitian ini ada 

alasan kenapa karyawan bisa menilai atasan antara lain Sering 

berinterakrsi,satu kantor,sering rapat bersama, disehingga dari 

jumlah total 500 karyawan ini, kemudian dipilih 4 karyawan 

dengan jabatan Manajer Operasional, Manajer Keuangan, Manajer 



 
 

39 
 

Pemasaran, Manajer SDM, Hal ini dikarenakan pada perusahaan 

Sinar Dunia Bapak Toni banyak berkomunikasi dengan para 

manajer serta yang memang sudah di percaya. Sampling Purposive 

dipilih agar dapat menjadikan hasil penelitian bersifat lebih 

objektif dan aktual. 

3. 3. Jenis dan Sumber Data 

3. 3. 1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2008 : 137), data primer merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. Berbeda dengan data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung, perolehan data primer harus langsung dan bersifat real 

time. Dinyatakan oleh Umi Narimawati (dalam 

Sitimutmainah,2016) bahwa data primer merupakan data yang 

berasal dari sumber asli atau pertama. Data data ini tidak tersedia 

dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file sehingga data 

tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden yang 

memiliki informasi penting dalam objek penelitian, dan juga dapat 

diperoleh dari melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 

3. 4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik 

Wawancara, yakni metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada 

kenyataan keadaan di PT. Sinar Dunia. 
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3. 4. 1. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian untuk 

memperoleh gambaran karakteristik sikap kewirausahaan yang 

dimiliki oleh pimpinan PT. Sinar Dunia yaitu Bapak Tony 

Damitrias, yang juga merupakan poros terdepan dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Tidak hanya itu saja, penelitian ini juga 

akan memaparkan mengenai temuan-temuan yang ada di 

lapangan. Sehingga, penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif.  

Penelitian dengan metode analisis deksriptif kualitatif ini 

merupakan analisis yang tidak dinyatakan dengan perhitungan 

kuantitatif namun dengan mengolah dan mengungkapkan masalah 

berupa persyaratan serta kesimpulan. Metode ini pula adalah 

sebuah metode untuk menyelidiki objek-objek yang tidak dapat 

diukur dengan dengan angka-angka atau ukuran lain yang bersifat 

eksak. 

Menurut Sugiyono (2008) Analisis deskriptif merupakan 

sebuah metode analisis guna menggambarkan keadaan yang 

berhubungan dengan data- data sehingga dapat digunakan untuk  

menarik kesimpulan dari peristiwa yang tidak dapat diukur 

dengan angka. 
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Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi 

karakteristik pengusaha PT Sinar Dunia . Berikut ini langkah-

langkahnya : 

1. Melakukan wawancara dengan Bapak Tony selaku pemilik 

PT.Sinar Dunia serta 4 orang karyawannya yakni Manajer 

Operasi, Manajer keuangan, Manajer SDM dan Manajer 

Pemasaran. 

2. Melakukan identifikasi kriteria entrepreneur menurut 10 D : 

a) Dreams (Bervisi) 

b) Decisiveness (Ketegasan) 

c) Doers (Pelaku) 

d) Determinations (Determinasi) 

e) Dedicationss (Dedikasi) 

f) Devotions (Pengabdian) 

g) Details (Ketelitian) 

h) Destiny (Takdir) 

i) Dollars (Uang) 

j) Distributes (Distribusi Tugas) 

3. Melakukan analisis deskriptif kualitatif unutk menarik 

kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. 
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3. 5. Skala Pengukuran 

 Menurut Sugiyono (2012), skala pengukuran adalah kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan penentuan interval dalam alat ukur yang akan 

menghasilkan data kuantitatif. 

Pada penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Skala 

Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, dan 

sikap individu mengenai fenomena tertentu di dalam masyarakat. 

Pengukuran skala yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Jawaban Sangat Setuju  diberi skor 5 

2. Jawaban Setuju diberi skor 4 

3. Jawaban Netral diberi skor 3 

4. Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1  

3. 6. Rentang Skala 

Dalam menentukan rentang skala digunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono,2008) : 

RS = nilai terbesar - nilai terkecil 

               kategori jawaban 

    = (5-1)/2   = 2 
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Berikut ini merupakan kategori karakteristik kewirausahaan pada PT. 

Sinar Dunia  

Kategori Rentang Skala 

Tabel 3.1 Kategori Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

Dream Deciveness Doers Determinatio

n 

Dedicatio

ns 

1,0 - 3,0 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,1 - 5,0 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

Tabel 3.2 Kategori Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

Devotion Details Destiny Dollars Distributes 

1,0 - 3,0 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,1 - 5,0 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
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Kategori Kesimpulan Karakteristik Kewirausahaan 

Tabel 3.3 Kategori Kesimpulan Karakteristik Kewirausahaan 

Pemilik Karyawan Kesimpulan 

Tinggi Tinggi Pemilik memiliki Karakteristik Kewirausahaan 

Tinggi  Rendah Pemilik memiliki karakteristik kewirausahaan tetapi menurut 

karyawan belum tampak sehingga perlu ditingkatkan lagi 

Rendah  Tinggi Menurut Karyawan pemilik memiliki karakteristik 

kewirausahaan tapi belum tampak menurut dirinya sehingga 

perlu ditingkatkan lagi 

Rendah Rendah Pemilik tidak memiliki karakteristik kewirausahaan 
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 Kategori Setiap Variabel Karakteristik Kewirausahaan 

Tabel 3.4 Kategori setiap variabel karakteristik kewirausahaan 

N

o 

Kriteria Pengusaha Karyawan 

1 

Karyawan 

2 

Karyawan 

3 

Karyawan 

4 

Keterangan 

1 Dream       

2 Deciveness       

3 Doers       

4 Determination       

5 Dedications       

6 Devotion       

7 Details       

8 Destiny       

9 Dollars       

10 Distributes       
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Tahapan Ketiga yaitu menarik kesimpulan analisis deskriptif kualitatif 

dari keseluruhan jawaban responden untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian. penarikan kesimpulan analisis terakhir akan 

dilakukan penggabungan dari hasil kesimpulan karakteristik 

kewirausahaan pengusaha PT. Sinar Dunia. 

 




